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 .... ٚ....ٚ...ساد بني ثالخ ق٣ٛ ٢ٖ  ؾساع   51  ٚبدا١ٜ ايكسٕ 51ايكسٕ ع/ أنٌُ /غٗدت ايعامل أٚاخس 
 املُايٝو ٚايعجُاْٝني ٚايؿفٜٛني ز/

 دولة املناليك :  
 

ٚدص٤ َٔ ضاسٌ  َؿس ٚايػاّ ٚاؿذاشع/ أنٌُ/ قاَت دٚي١ املُايٝو ف٢ 
 ايبشس   األمحس عافسٜكٝا ايػسق٢ املطٌ 

 ؟اقتؿاد٣ يتدٖٛزألشَات َاي١ٝ ٚع/ مب تفطس تعسض دٚي١ املُايٝو 
 انتػاف ايربتػايٝني طسٜل زأع ايسدا٤ ايؿاحل ز/ بطبب

 ّ 0014ٚؼطِ األضطٍٛ املًُٛن٢ ف٢ َعسن١ دٜٛ ايبشس١ٜ عاّ 
 ؟ع/ مب تفطس تعسض دٚي١ املُايٝو ألشَات ضٝاض١ٝ

 -املطتُس بني املُايٝو  ايؿساع ٚ) اقطساب األَٔ  ز/بطبب 
 مما أد٣ إىل قعف قٛتِٗ ايعطهس١ٜنجس٠ ايفنت ٚايجٛزات ايداخ١ًٝ 

 َعسن١ ....ع/ أخرت / ؼطِ األضطٍٛ املًُٛن٢ ف٢ 
 ـ ايسٜدا١ْٝ ـ َسز دابل( دٜٛ ايبشس١ٜ) 
 

 

 الدولة العجناىية
 

 ّ  01 ايكسٕ ١أنٌُ / اػ٘ ضًِٝ األٍٚ بػصٚات٘ مٛ ايػسم َع بداٜ
 ّ  01ع/ َا ايٓتا٥ر ايت٢ تستبت ع // أنٌُ / اػ٘ ضًِٝ األٍٚ بػصٚات٘ مٛ ايػسم َع بدا١ٜ ايكسٕ 

 ز/ سدٚخ ايؿداّ ايعطهس٣ َع ايدٚي١ ايؿف١ٜٛ ف٢ إٜسإ ٚايدٚي١ املًُٛن١ٝ ف٢ َؿس ٚايػاّ 
 

 الدولة الصفوية : 
 دايدٜسإ  ع/ أنٌُ / اْتؿس ايعجُاْٝني بكٝاد٠ ضًِٝ األٍٚ ع٢ً ايؿفٜٛني ف٢ َعسن١

 ع/ َا ايٓتا٥ر ايت٢ تستبت ع َعسن١ دايدٜسإ؟
 ايؿفٜٛني ــ دخٍٛ ايعجُاْٝني تربٜص عاؾ١ُ ايؿفٜٛني ــ اػ٘ ايعجُاْٝني مٛ ايدٚي١ املًُٛن١ٝ  ع/ اْتؿس ايعجُاْٝني  ز/

 ني إىل ايػاّ َٚؿس؟ايعجُاْٝ ػاٙاع/ مب تفطس/
  ني إىل ايػاّ َٚؿسايعجُاْٝ ػاٙا/ز/ تعٛد أضباب 

 اييت ) االضتٝال٤ ع٢ً َؿسبزغب١ ايطًطإ ضًِٝ األٍٚ يف تٛضٝع ممتًهات٘ يف ايػسم  -1
 متجٌ قًب ايعامل االضال٢َ 
 أدزى ايطًطإ ايعجُاْٞ ضًِٝ األٍٚ إٔ ايؿداّ َع ايدٍٚ األٚزب١ٝ يف ذيو ايٛقت قفٛف  -2
  َٚٔ ٖٓا نإ ايتٛد٘ نيا سكازٜاً ٚعطهسًٜا ع٢ً ايعجُاْٝتفٛم أٚزب بطببباملداطس  
    يتشكٝل ايطٝطس٠ ع٢ً املٓطك١  مٛ ايػـسم 

 أٚ عدّ تفكٌٝ ضًِٝ األٍٚ ايتٛضع غسبا؟ اػاٙ ضًِٝ األٍٚ ف٢ تٛضعات٘ مٛ ايػسب؟ع/ مب تفطس/ عدّ 
 نيتفٛم أٚزبا سكازٜاً ٚعطهسًٜا ع٢ً ايعجُاْٝبطبب  ز/

 ايدزع األٍٚ : َؿس بني املُايٝو ٚايعجُاْٝني
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 : مصر والظاوى لع نيالعجناىي ستيالءا

 ّ ( : 5556َسز دابل )اغططظ عاّ َعسن١  
 ز املًُٛن١ٝ اييت تكع عًـ٢  دبادز ايطًطإ ايعجُاْٞ ضًِٝ األٍٚ باالضتٝال٤ ع٢ً إَاز٠ ذٟ ايكا

 عسنـ١ بـني  املاؿدٚد بني ايدٚيتني ايعجُا١ْٝ ٚاملًُٛن١ٝ فدسز ايطـًطإ ايػـٛزٟ يًػـاّ ٚدازت    
 املُايٝو ٚايعجُاْٝني عٓد َسز دابل  

   ؟َعسن١ َسز دابل ْتا٥ر ع/ ٚقح 
 اؾبشت ايػاّ ٚال١ٜ عجُا١ْٝ  ٚ  ٖصمي١ املُايٝو ز/ 

 و ( :   5557عاو  يياير) الريداىية معركة  

  ايسٜدا١ْٝ بؿشسا٤ ايعباض١ٝعٓد  ضًطإ ايدٚي١ املًُٛن١ٝ طَٛإ با٣ ٝٛؽظ ايعجُإْٝٛ ٢ايتك
  ؟َعسن١ ايسٜدا١ْٝ ايت٢ تستبت ع٢ً ٓتا٥رع/ َا اي

 اْتٗت دٚي١ املُايٝو يف َؿس ٚايػاّ ـ ٖصمي١ طَٛإ با٣ ٚدخٍٛ ايعجُاْٝني ايكاٖس٠ ز/
  َؿس ٚال١ٜ عجُا١ْٝ  أؾبشتـ 

 : أسباب هزمية اجليوغ املنلوكية

 ؟ض/ مب تفشر/ هزمية املناليك فى مواجواتوه مع العجناىيني

 أو هزمية املناليك فى مرج دابق و الريداىية؟ 

 األضًش١ املتطٛز٠   أضايٝب ايكتاٍ اؿدٜج١ ٚ ٚاضتدداّ يًذٝؼ ايعجُاْٞ( ايتفٛم ايعطهسٟ 1)
 ٚعدّ االضتكساز ايداخ٢ًايطًط١ ع  املطتُس ْصاع املُايٝو(2) 

 هزمية اجليوغ املنلوكية :ىتائج  

 ؟هزمية اجليوغ املنلوكية ض/ ما اليتائج التى ترتبت ع/ 

 ٚال١ٜ َٔ ٚالٜات ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ   إىل َطتك١ً( ؼٛيت َؿس َٔ دٚي1١)
 ٚافسٜك٢ آض٣ٛٝ ضٝطس٠ ايعجُاْٝني ع٢ً ايعامل ايعسبٞ َٔ اػاٖني (2)
ٚ إعـالٕ ضـًِٝ   ١ ـٝاض١ٝ إىل ايدٚيـ١ ايعجُاْٝـ  ـ١ ٚايطـال٢َ ايدٜٓٝـاْتكاٍ خالف١ ايعامل االض (3) 

 األٍٚ ْفط٘ اؿا٢َ ايٛسٝد يًشسَني ايػسٜفني ٚيًُطًُني
   

 فى مصر إبان احلكه العجناىي مالمح احلياة
 

 عٔ املؤثسات اؿكاز١ٜ اؿدٜج١ يف أٚزبا  َعصٚي١ْتر عٓ٘ ؼٍٛ َؿس إىل ٚال١ٜ  زاند ايعجُإْٝٛ نإ سهِ ٚ   قسٕٚ  4خكعت َؿس يًشهِ ايعجُاْٞ

 أٚال : اؿٝا٠ ايطٝاض١ٝ

  متجٌ ف٢ :  ٜتهٕٛ َٔ عد٠ ٦ٖٝات ٚقع ايعجُإْٝٛ ْعاَا يًشهِ
 ــ ايدٜٛإ ) دٜٛإ ايكاٖس٠ (    ــ اؿا١َٝ ايعجُا١ْٝ   ـــ   إداز٠ األقايِٝ   (ايباغاايٛايٞ ) 

 ؟يف ثٓاٜاٙ عٛاٌَ قعف٘ ملؿس محٌ ْعاّ اؿهِ ايعجُاْٞ ع/ مب تفطس/
 عجُا١ْٝشٜاد٠ ضًط١ ايدٜٛإ ٚاؿا١َٝ اي   ــ    ()ض١ٓ ـ ثالخ ضٓٛات قؿس َد٠ سهِ ايٛايٞ : بطبب ز/
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 الكبريحركة على بك 

 ع/ َا ايٓتا٥ر املرتتب١ ع/ قعف ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ ؟
 ((ع٢ً بو ايهبري))َٔ أبسشِٖ نإ يإلْفساد باؿهِ يف ايبالد ٚ )سهاّ األقايِٝ(تطًع ايبهٛات املُايٝو ز/

 اىفراد على بك الكبري باحلكه : 
 

 اؿذاش يٓفٛذٙ أخكع  @قد ايطًطإ ايعجُا٢ْ بو ايهبري َع ايػٝذ ظاٖس ايعُس سانِ دٓٛب ايػاّ ع٢ً  ؼايف @
ايعجُاْٞ ٚاتفل  أْ٘ اماش يًطًطإ  غري أزضٌ ْا٥ب٘ )) قُد بو أبٛ ايرٖب(( يػصٚ ايػاّ فدخٌ دَػل  @

 ٚفػًت سسن١ ع٢ً بو ايهبري َع٘ قد ع٢ً بو ايهبري 
 ع/ مب تفطس/ فػٌ سسن١ ع٢ً بو ايهبري االضتكالي١ٝ؟

 ريايعجُاْٞ ٚاتفل َع٘ قد ع٢ً بو ايهب اماش يًطًطإأبٛ ايدٖبز/ بطبب امٝاش قُد بو 
 ع/َا ايٓتا٥ر ايت٢ تستبت ع/ فػٌ سسن١ ع٢ً بو ايهبري االضتكالي١ٝ؟

 ِ غٝذ ايبًد قُد بو أبٛ ايرٖبهعادت َؿس ٚال١ٜ عجُا١ْٝ ؼت سز/
 

 )الشيخ ظاهر العمر(   ج// | تحالف معه على بك الكبير ضد السلطان العثماوى األعمال اآلتية/ مه قامس/ 

 

 ثاىيا احلياة األقتصادية

 إبإ ايعؿس ايعجُاْٞ؟ َؿس ف٢  ؿاد١ٜتتدٖٛز األٚقاع االق ع/ ٚقح أضباب

      ايصزاع١:  
 ايعجُاْٞ ايطًطإ يـ ًَهًا زاق٢ ايصزاع١ٝ إبإ اؿهِ ايعجُاْٞ يف َؿس ناْت األع/ أنٌُ / 

 ع/ َا املكؿٛد عل االْتفاع ؟
ع عٔ طسٜل تهًٝف ايفالسني ز/ٖٛ  ْعاّ شزاع١ األزاق٢ ايصزاع١ٝف٢ َؿس إبإ اؿهِ ايعجُا٢ْ  

  سٝح ٜٓتفع ايفالح بصزاع١ األزاق٢ ٚيٝظ ي٘ سل ايتؿسف فٝ٘
 ّ 02ف٢ َٓتؿف ايكسٕ  ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ مت تطبٝل ْعاّ  االيتصاَّع قعف  @

هى جباية األمىال والضرائب مه املصريني إلرساهلا للسلطان العثماوً ، وتىىل االلتزام طبقة مه االثرياء يتعهدون جبمع : وظام االلتزام
 الضرائب مه الفالحني بعد دفعها مقدما للسلطان العثماوً 

  ني يف مجعِٗ ـد٠ تعطف ٚظًِ املًتصَـٚغايصزاع١ٝ ُأثكٌ ايفالح بايكسا٥ب املفسٚق١ ع٢ً األزاقٞ @
  ؟  ف٢ َؿس ؼت اؿهِ ايعجُا٢ْ مب تفطس : تدٖٛز ايصزاع١ع/ 

 اؿان١ُ بتٓعِٝ ايسٟ أٚ إقا١َ ايطدٚد ٚسفس ايرتع   ايطبك١ عدّ اٖتُاّبطبب نجس٠ ايكـسا٥ب ٚظًِ املًتصَـني ، ٚ ز/
 ؟ ؟  ف٢ َؿس ؼت اؿهِ ايعجُا٢ْ ايصزاع١ تدٖٛز ايت٢ تستبت ع٢ً/ٓتا٥ذايَا  ع/

 اجملتُع ايسٜفٞ بٛد٘ عاّ ٚتدٖٛز أسٛاٍ ٚتؿشس األزاق٢ ايصزاع١ٝ ١ـاحملاؾٌٝ ايصزاعٝ إْتاد١ٝانفاض  ز/
 

     ١ ؿٓاعـاي:  
 ف٢ َؿس ف٢ ايعٗد ايعجُا٢ْ؟ ايؿٓاع١أخس  ت ع/ مب تفطس/

 )اآلضتا١ْ( ايعجُا١ْٝ ايؿٓاع املٗس٠ إىل عاؾ١ُ ايدٚي١  اؿسفٝني ٚ اٍكٚاْت ١تدٖٛز ايصزاع بطبب ز/
  دعٌ ايؿٓاعات ٜد١ٜٚ بطٝط١ زد١٦ٜ ْتا٥ر ذيو  // 
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     : ايتــذاز٠  
 :أٚاًل : ايتذاز٠ ايداخ١ًٝ 

 ؟تدٖٛز ايتذاز٠ ايداخ١ًٝ  مب تفطس :  ع/
 افتكاد األَٔ ٚ تدٖٛز ايصزاع١ ٚايؿٓاع١  : ــ : بطبب  ز 

 ايؿشسا٤االغازات املتالسك١ يبدٚ ٚ  دّ االٖتُاّ بطسم ايتذاز٠ ايرب١ٜع ــ

  : ثاْٝا : ايتذاز٠ اـازد١ٝ  
 تدٖٛز ايتذاز٠ اـازد١ٝ ؟  : مب تفطس ع/

إىل ـ ؼٍٛ ايطسٜل ايتذازٟ بني ايػسم ٚايػسب : بطبب : ز 
 طسٜل زأع ايسدا٤ ايؿاحل

 االَتٝاشات األدٓب١ٝ يًدٍٚ األٚزٚب١ٝ  َٓح ايدٚي١ ايعجُا١ْٝـ  
 

 ثالجا : احلياة االجتناعية

 (احملهَٛني  – اؿهاّ ) اؿهِ ايعجُاْٞ ٜٓكطِ إىل طبكتني أثٓا٤نإ اجملتُع املؿسٟ   @
 :( طبك١ اؿهاّ 5)
  ٚتسنصت يف أٜدٟ األتساى ٚاملُايٝو اإلداز٠ ٚاؾٝؼغ٦ٕٛ اؿهِ ٚ يف  ناْت هلا ناف١ ايطًطات 
 :( طبك١ احملهَٛني 2)
 ٚنباز ايتذاز  األشٖس ٚزداٍ ايدٜٔ تٓكطِ إىل طبك١ ٚضط٢ قدٚد٠ َٔ املػاٜذ ٚعًُا٤ -
  ٚؾػاز اؿسفٝني ٚعا١َ ايٓاعنيطبك١ دْٝا ِٖٚ األنجس١ٜ َٔ ايفالس -

 ايفكس ٚايعًِ ٚتفػ٢ األٚب١٦ ٚاألَساض  َٔايطبك١  ٙٚقد عاْت ٖر
 ع/ أنٌُ / تسنصت طبك١ اؿهاّ ف٢ َؿس أثٓا٤ ايعٗد ايعجُا٢ْ ف٢ أٜد٣ ..... ٚ .........

 ) أزضتكساط٢ ــ اضتبداد٣ ـ طبك٢( .....  /ناْت اجملتُع املؿس٣ أثٓا٤ اؿهِ ايعجُا٢ْ فتُع خرت ع/
 

 رابعا : احلياة الفكرية والجقافية
 

 ؟اتطُت اؿٝا٠ ايفهس١ٜ ٚايجكاف١ٝ خالٍ فرت٠ اؿهِ ايعجُاْٞ باؾُٛد ٚايتدًف / مب تفطس/ ع
 ايعصي١ ايت٢ فسقٗا ايعجُإْٝٛ ع٢ً ايبالد  بطبب ز/

 ع/ َا ايٓتا٥ر ايت٢ تستبت ع / مجٛد اؿٝا٠ ايفهس١ٜ ٚايجكاف١ٝ يف َؿس أثٓا٤ اؿهِ ايعجُا٢ْ؟
 َؿس ؟ ايعجُإْٝٛ ع٢ً ايعصي١ اييت فسقٗا ع/ َا ايٓتا٥ر ايت٢ تستبت ع / 

 دزٚع ايفك٘ ٚ ايتػسٜع ايع١ًُٝ سٝح اقتؿس ايتعًِٝ فٝ٘ ع٢ً  سـَها١ْ األشٖ اٖتصاشز/
 مل ٜعد ٖٓاى اٖتُاّ بايعًّٛ ايعك١ًٝ أٚ ايسٜاق١ٝ أٚ ايطبٝع١ٝ ـ

 اؿٝا٠ األدب١ٝ ـ تدٖٛز
 ظاٖس٠ ايددٌ ٚايػعٛذ٠ ٚاـسافات ٚغاع اؾٌٗ ازاْتػ ـ 
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 ايتُٗٝد
 بكٝاد٠ ْابًٕٝٛ بْٛابست  ( ّ 8188 - 8971تعد اؿ١ًُ ايفسْط١ٝ ع٢ً َؿس ٚايػاّ )  @

 دص٤ا َٔ  ايتٓافظ االضتعُازٟ بني الًرتا ٚفسْطا ع٢ً املطتعُسات ، 
  78 املٝالدٟ ، ٚاضتُس طٛاٍ ايكسٕ 77 ٚقد بدأ ٖرا ايتٓافظ يف ايكسٕ

 تفٝد بط٤ٛ األٚقاع ايطٝاض١ٝ ٚايداخ١ًٝ يف َؿس   أزضٌ ايكٓؿٌ ايفسْطٞ يف َؿس تكازٜس @
 ع٢ً َؿسحيح فٝٗا سه١َٛ ايجٛز٠ ايفسْط١ٝ ع٢ً إزضاٍ مح١ً عطهس١ٜ  ٚ

 ع/أخرت / دا٤ت اؿ١ًُ ايفسْط١ٝ إىل َؿس بكٝاد٠ ..... ) نًٝرب ــ ْابًٕٝٛ ـ َٝٓٛ (
 ..........ع/أخرت/ ناْت اؿ١ًُ ايفسْط١ٝ دص٤ َٔ ايتٓافظ االضتعُاز٣ بني 

 ) َؿس  ٚ ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ ـــ فسْطا ٚ أملاْٝا ــ إلًرتا ٚ فسْطا ( 
 ( 87ــ   81ــ  89ــ   81)  بني إلًرتا ٚفسْطا ف٢ ايكسٕ ..... ّ االضتعُاز٣ع/ أخرت / بدأ ايتٓافظ 

 

 اؿ١ًُ ايفسْط١ٝ ع٢ً َؿس
 

 َؿس ؟إىل  مب تفطس ف٧ اؿ١ًُ ايفسْط١ٝع/

 اضباب اؿ١ًُ   
 تعٜٛض فسْطا عٔ فكدإ َطتعُساتٗا  @
 قطع ايطسٜل بني الًرتا َٚطتعُساتٗا يف اهلٓد  @
 إْػا٤ َطتعُس٠ فسْط١ٝ ف٢ ايػسم تهٕٛ قاعدتٗا َؿس   @

 

 اإلعداد يًش١ًُ
 ا ،عد ْابًٕٝٛ بْٛابست دٝػأ  @

 ؟فُٛع١ َٔ ايعًُا٤ يف كتًف ايعًّٛ ٚايفٕٓٛ ف٢ مجًت٘ ع٢ً َؿس ْابًٕٝٛ ب ااؾطش ع/ مب تفطس/ 
 فسْط١ٝ يطبع املٓػٛزات يألٖايٞ  ٚمحٌ َع٘ َطبع٘ عسب١ٝ ٚاضتػالٍ َٛازدٖا   ٚ يدزاض١ أسٛاٍ َؿس َٔ مجٝع ايٓٛاسٞز/ 

 
 

 ؿ١ًُا خط ضري 
 َسٙ بإ تتذ٘ اؿ١ًُ  مٛ َؿس ااؾدز ْابًٕٝٛ أٚٚ ضسا ،  طٛيَٕٛٝٓا٤ أعست  اؿ١ًُ َٔ   @

قبٌ ٚؾٍٛ قٛات  ١ًُقٛات اؿ( ايطٝد قُد نسِٜ سانُٗا ) بصعا١َاؿ١ًُ  إىل االضهٓدز١ٜ فٛاد٘ أٖاىل االضهٓدز١ٜ  ٚؾًت @
 8971ّيف ضبتُرب   ٚهلرا اعتكًت٘ ايكٛات ايفسْط١ٝ  ثِ اعدّ زَٝا بايسؾاف  املُايٝو َٔ ايكاٖس٠

  بايكسب َٔ غرباخٝت يف ايبشري٠املُايٝو  كٛات ب فايتكت ،كاٖس٠ٚاؾًت ايكٛات ايفسْط١ٝ شسفٗا يف طسٜكٗا اىل اي  @
 

 قع ؾح أٚ خطأ / نإ دٓٛد اؿ١ًُ ع٢ً عًِ غط ضريٖا َٔ ؿع١ خسٚدٗا َٔ َٝٓا٤ طٛيٕٛ    )     (
 قع ؾح أٚ خطأ /أعست اؿ١ًُ ايفسْط١ٝ  َٔ َٝٓا٤ َسضًٝٝا      )        (

 يًش١ًُ ايفسْط١ٝ       )        (قع ؾح أٚ خطأ/  اضتطًِ أٖاىل اإلضهٓدز١ٜ 
 قع ؾح أٚ خطأ/ سدثت املٛاد١ٗ األٚىل بني اؿ١ًُ ايفسْط١ٝ ٚ قٛات املُايٝو ف٢ َد١ٜٓ االضهٓدز١ٜ   )        (

 

 ( 1801ـ  1798: احلملة الفروسية علً مصر ) الدرس الثاوً 
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 :موقعة طرباخيت 

أٚىل املٛادٗات بني قٛات اؿ١ًُ ايفسْط١ٝ  @
 ٚقٛات املُايٝو

فسازِٖ دٓٛبا ٚ ْتا٥شٗا : ٖصمي١ املُايٝو @
 . ٚ زابطٛا عٓد إَباب١ يًدفاع عٔ ايكاٖس٠

 :إمبابةموقعة 

ثا٢ْ املٛادٗات بني قٛات اؿ١ًُ ايفسْط١ٝ  @
 ٚقٛات املُايٝو

إىل  املُايٝو ٚفس َساد بو ٖصمي١ْتا٥شٗا : @
َٚع٘ ايٛايٞ ايؿعٝد , ٖٚسب إبساِٖٝ بو 

 ؟اَباب١  ايفسْط١ٝ ف٢ غرباخٝت ٚأَاّ قٛات اؿ١ًُ  ٖصمي١ املُايٝو: مب تفطس ع/ ايعجُاْٞ اىل ايػاّ 
 املُايٝو ع٢ً ايفسٚض١ٝ بُٝٓا نإ ايفسْطٕٝٛ ٜطتددَٕٛ املدافع ٚاملعدات اؿدٜج١ اعتُادبطبب ز/ 

   

   دخول القاهرة
 َٔ ايعًُا٤ ٚاملػاٜذ يف اؾاَع االشٖس ع٢ً االزٚاح ٚاالَٛاٍ أ بعد َعسن١ إَباب١ ٚ دخٌ ْابًٕٝٛ بْٛابست ايكاٖس٠  @ 

 

 : و 5798أغشطص  موقعة ابي قري البخرية 

 االضطٍٛ ايفسْطٞقد  االضطٍٛ االلًٝصٟ بكٝاد٠ ًْطٕٛ أطسافٗا : @
 َهاْٗا / خًٝر أب٢ قري  ع٢ً ايبشس املتٛضط باإلضهٓدز١ٜ @ 

 ع/ َا ايٓتا٥ر ايت٢ تستبت ع٢ً / َٛقع١ أب٢ قري ايبشس١ٜ ؟  ْتا٥ذٗا : @
 ايربٜطا٢ْ غٛاط٧ َؿس ايػُاي١ٝٚقاؾس٠ األضطٍٛ  ؼطِٝ األضطٍٛ ايفسْط٢ ٚإغساق٘ ف٢ خًٝر أب٢ قري  -7

 قك٢ ع٢ً اَاٍ فسْطا يف ايطٝطس٠ ع٢ً ضٛاسٌ ايبشساملتٛضط -2

 اؿ١ًُ يف َؿس َٔ اَدادات فسْطا هلا  إسسَ -3

 د١ٝ ملؿس تٛقف سسن١ ايتذاز٠ اـازٚ  غعس اؾٓٛد ايفسْطٕٝٛ باِْٗ قاؾسٕٚ داخٌ َؿس -4

 ع/ مب تفطس / تٛقفت سسن١ ايتذاز٠ اـازد١ٝ ملؿس ف٢ عٗد اؿ١ًُ ايفسْط١ٝ؟
 ز/ بطبب قاؾس٠   األضطٍٛ ايربٜطا٢ْ يػٛاط٧ َؿس ايػُاي١ٝ

 

 :مقاومة الظعب املصري لالحتالل الفرىشي  

 :َكا١َٚ ابٓا٤ ايؿعٝد ـ  1
 ؟ايكٛات ايفسْط١ٝ يف اخكاع اٖايٞ ايؿعٝد ( فػًت ع/ مب تفطس/ أخفكت )

 ٚاييت اْٗهت ق٠ٛ ايفسْطٝني ْعسا يطٍٛ ايٛادٟ  سسب املٓاٚغات ٚاملعازى املتفسق١ ،ز/ ألِْٗ اتبعٛا 
 ْطٞ سايفاالستالٍ  اىل تعاظِ ايػعٛز ايٛطين ٚمنٛ ايٛعٞ ايكَٛٞ ػاٙ ذيو اد٣مما 

 
 ّ ( 5798ثٛز٠ ايكاٖس٠ االٚىل ) انتٛبس ـ   2

هى  : مقاىمةمفويم 
رفضضضضضضو    ضضضضضض ي  
 إلحضضل و ىمهضضاه   
ىدف ضضضن اضضضد   ضضض  د 

 مبخللف   يسائل 
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ايجٛز٠  أضباب:  
 قٝاّ ثٛز٠ ايكاٖس٠ االٚىل ؟  : مب تفطسع/ 

   عجا عٔ االَٛاٍ    تفتٝؼ ايبٝٛت    -  2           فادس١ايكسا٥ب اي فسض ْابًٕٝٛ بْٛابست -7
 از ٚاملطادد عذ١ ؼؿني ايكاٖس٠ ٖدّ نجري َٔ املباْٞ ٚاالث - 4   ٖدّ ابٛاب اؿازات ٚايدزٚب ملطازد٠ عٓاؾس املكا١َٚ  -3
سداخ ايجٛز٠ أ:  
 اَتدت ايجٛز٠ اىل االقايِٝ اجملاٚز٠  ٚ املكا١َٚ  ٚاغتدتيكٝاد٠ ايجٛز٠  ااؾبح االشٖس ايػسٜف َكس  @
ٚاالزٖاب كتٌ سانِ َد١ٜٓ ايكاٖس٠ ايفسْطٞ ، ٚاضتددَت  قٛات االستالٍ ايفسْط١ٝ ضٝاض١ ايكُع َ @

 يد٣ املؿسٜني  ٢المخاد ايجٛز٠ ، ٚدخًٛ اؾاَع االشٖس غٝٛهلِ مما اثاز ايػعٛز ايدٜٓ
 ايجٛز٠  ْتا٥ر:  

 َا ايٓتا٥ر املرتتب١ ع٢ً ثٛز٠ ايكاٖس٠ االٚىل ؟ع/ 
 فسقت ايػساَات املاي١ٝ ع٢ً ايتذاز ٚايعًُا٤ ـــ       يجٛازايهجري َٔ االٖايٞ ٚا ايفسْطٕٝٛ عدّأز/ 

 ايكٛات ايفسْط١ٝ يف ؼؿني َد١ٜٓ  ايكاٖس٠  ٚع غس
 ع/ أنٌُ / نإ  .............. َكس قٝاد٠ ثٛز٠ ايكاٖس٠ األٚىل 

 اؾاَع األشٖس ؟ع/ َا زأٜو يف / دخٍٛ ايفسْطٝني غٝٛهلِ 
 

 و (5799مارض  احلنلة الفرىشية على الظاو : )

 ع/ مب تفطس / اؿ١ًُ ايفسْط١ٝ ع٢ً ايػاّ ؟     األضباب :
 فأعدٚابايك٠ٛ ايعطهس١ٜ َٔ َؿسخساز ايفسْطٝني الؼايف ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ َع الًرتا ٚزٚضٝا  ز/ بطبب

 عٔ طسٜل ايػاّ َؿس َٔ ايػسمإىل بس١ٜ ايجا١َْٝٚؿس َٔ ايػُاٍ ، إىل صٜس٠ زٚدععس١ٜ يف د تني األٚىلمح
  إىل ايػاّ يٝكك٢ ع٢ً اؾٝؼ ايعجُا٢ْ ٖٓاى قبٌ إٔ ٜؿٌ َؿسفكاد ْابًٕٝٛ قٛات٘ 

 األسداخ
، ٚساؾس ٜافا اضتٛىل ْابًٕٝٛ ف٢ طسٜك٘ ع٢ً ايعسٜؼ ٚ غص٠  @

 ٜدا دسؿازا غ
 )دٓٛدٖا( عدّ مجٝع افساد ساَٝتٗاأبعد اضتٝال٥٘ ع٢ً ٜافا  @

َرع١ ١ عسفت بـ بػع١ زغِ تاَٝٓ٘ ع٢ً ازٚاسِٗ ، َستهبا دسمي
 ) َا زأٜو يف َرع١ ٜافا ايبػس١ٜ (( ٜافا ايبػس١ٜ 

 

 ع/ َا ايٓتا٥ر ايت٢ تستبت ع٢ً َرع١ ٜافا ايبػس١ٜ؟
  االثس ايهبري يف َكا١َٚ دٓٛد عها عٔ َدٜٓتِٗ بكٝاد٠ا هل ز/ نإ

مبعا١ْٚ االضطٍٛ ايربٜطاْٞ ، ٚاَدادٙ  ٚ امحد باغا اؾصاز
  يًُد١ٜٓ باملؤٕ ٚايرخا٥س

  : فػٌ اؿ١ًُ ايفسْط١ٝ ع٢ً ايػاّ ؟ مب تفطسع/
 عٔ َدٜٓتِٗ بكٝاد٠ امحد باغا اؾصاز ف٢ ايدفاع دٓٛد عهااضتبطاٍ  -7
  باملؤٕ ٚايرخا٥س عها ٚاَدادٙ ملد١ٜٓ االضطٍٛ ايربٜطاَْٞطاعد٠  -2

 : فػٌ اؿ١ًُ ايفسْط١ٝ ع٢ً ايػاّ ؟ َا ايٓتا٥ر ايت٢ تستبت ع٢ًع/     ْتا٥ذٗا  
 ز/ فػٌ اؿ١ًُ ايفسْط١ٝ ع٢ً ايػاّ   ــ اقطس ْابًٕٝٛ يًعٛد٠  إىل َؿس 
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 و (5799يوليى  ) موقعة أبوقري الربية :

 () اؿ١ًُ ايبشس١ٜ ايكاد١َ َٔ ايػُاٍ )زٚدع أطسافٗا : قٛات ايفسْط١ٝ بكٝاد٠ ْابًٕٝٛ  ٚ ايكٛات ايعجُا١ْٝ @
 اغتبهٛا َعا األضطٍٛ ايعجُا٢ْ عٓد أب٢ قري  فتٛد٘ ْابًٕٝٛ بكٛات٘ إيِٝٗ ٚأثٓا٤ عٛد٠ ْابًٕٝٛ َٔ ايػاّ إىل َؿس  ٚؾٌ   @ 

 ْتا٥ذٗا : اْتؿس قٛات ْابًٕٝٛ ٖٚصمي١ ايكٛات ايعجُا١ْٝ @

 : بوىابرت رحيل ىابليون

 ع/ مب تفطس/ زسٌٝ ْابًٕٝٛ إىل فسْطا ٚتسن٘  اؿ١ًُ ايفسْط١ٝ؟
 ا تازنا اَس اؿ١ًُ يٓا٥ب٘ نًٝرب  ، فكسز ايعٛد٠ ضسز/ بطبب ؼايف دٍٚ أٚزبا قد فسْطا

 ع/ أنٌُ/ تٛىل قٝاد٠............. اؿ١ًُ ايفسْط١ٝ خًفا يٓابًٕٝٛ 
 ع/ مب تفطس/ نإ نًٝرب َٔ أْؿاز اؾال٤ عٔ َؿس ) زسٌٝ اؿ١ًُ ايفسْط١ٝ عٔ َؿس؟
 (5811أٚ مب تفطس/ اػاٙ نًٝرب يًتفاٚض َع ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ فُٝا ٜط٢ُ )اتفاق١ٝ ايعسٜؼ 

فاؾٝؼ يف تٓاقـ عددٟ بطبب املعازى  ١ٝ َٔ نٌ داْبـتٗدد اؿ١ًُ ايفسْطايت٢  االخطاز  ز/ بطبب 
 ٚدَٝاط ، مح١ً اخس٣ اىل ايعسٜؼ   ايدٚي١ ايعجُاْٞإزضاٍ ٚ،  ١ـٚاؿسٚب ايداخ١ًٝ ٚاـازدٝ

 يف ايػسق١ٝ ٚاَتدت اىل ٚضط ايديتا ٚغسبٗا   املُايٝو يًُكا١َٚ ، ٚػددت ثٛزات املؿسٜنيٚعٛد٠  
 

 و5811اتفاقية العريع  

 // خسٚز اؿ١ًُ ايفسْط١ٝ ظٓٛدٖا إىل فسْطا ع٢ً ْفك١ ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ مما دفع ايعجُاْٝني يًتكدّ يًكاٖس٠غسٚطٗا
 ْتا٥ذٗا // َا ايٓتا٥ر ايت٢ تستبت ع اتفاق١ٝ ايعسٜؼ؟

 زفكت اؿه١َٛ ايربٜطا١ْٝ االتفام ، ٚطًبت اضتطالّ اؾٝؼ ايفسْط٢ ، فسفض نًٝرب ز/ ـ 
 ايكٛات ايعجُا١ْٝ ٚاعادٖا َتكٗكس٠ اىل ايػاّ َس٠ اخس٣ .نًٝرب  ٖادِ ـ  

 

 و (5811ابريل  -) مارض  ثورة القاهرة الجاىية 

سداخ ايجٛز٠ أ:  
 ستالٍ ايفسْطٞ االغساف قد قٛات اال سّ ْكٝبـس َهـٝد عُـقاّ املؿسٜٕٛ بجٛز٠ عاز١َ بصعا١َ ايط ،

 ٚاغتدت ايجٛز٠ خاؾ١ ف٢ س٢ بٛالم 
 ع/ نإ َسنص  ثٛز٠ ايكاٖس٠ ايجا١ْٝ س٢ ............ع/ أنٌُ/ قاَت ثٛز٠ ايكاٖس٠ ايجا١ْٝ بصعا١َ ايطٝد .......

 ؟ جا١َْٝا ايٓتا٥ر املرتتب١ ع٢ً ثٛز٠ ايكاٖس٠ اي ْتا٥ر ايجٛز٠  :
 .اغتد نًٝرب يف فسض املصٜد َٔ ايػساَات َٚؿادز٠ االَٛاٍــ   سٞ بٛالم  ايفسْطٕٝٛ دَس ز/ ـ 

 

 مقتل كليرب و توىل مييو قيادة احلنلة

 أَس اؿ١ًُٚتٛىل ) َٝٓٛ ( االشٖس  سد طالبأ ضًُٝإ اؿًيب ّ ( ع٢ً ٜد7811قتٌ نًٝرب يف )ْٜٛٝ٘   @
نرب٣ ، ٚؼكٝكا يرى قاّ بٛقع خط١ اؾالس١ٝ يف فاالت  طتعُس٠ فسْط١ٝ إىل ٣َٜٛٓ االقا١َ يف َؿس ٚؼًٜٛٗا نإ  َٝٓٛ  @

 ٚايؿٓاع١ ٚايتذاز٠ ٚايؿش١ ٚايٓعاّ ايككا٥ٞ ايصزاع١
 ))     ((   َٝٓٛ َٔ أْؿاز بكا٤ اؿ١ًُ ف٢ َؿس طأ َع ذنس ايطبب // نإ قع ؾح أٚ خ

 ))     ((قٝاد٠ اؿ١ًُ ايفسْط١ٝقع ؾح أٚ خطأ َع ذنس ايطبب/ اختًفت ضٝاض١ َٝٓٛ عٔ ضٝاض١ نًٝرب ف٢ 
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 جالء احلنلة الفرىشية

 إلخساز ايفسْطٝني َٔ َؿس ّ (7817ىل ابٞ قري ) فرباٜس إزضًت الًرتا اضطٛال سسبٝا أ
 ٚاضتطًُت ٚاْكِ ايٝ٘ دٝؼ عجُاْٞ ، ٚمل تطتطع ايكٛات ايفسْط١ٝ املكا١َٚ ،

 (ّ 7817ضبتُرب ) غادزت اؿ١ًُ ايفسْط١ٝ َؿس يف ٚ  

 : ىتائج احلنلة الفرىشية
 ؟ٚاالستالٍ يًػص٢ٚ َؿس فسد مح١ً عطهس١ٜ تكًٝد١ٜمل تهٔ اؿ١ًُ ايفسْط١ٝ عً ع/ أٜد باألدي١ ايتازخي١ٝ ؾش١ ايعباز٠ اآلت١ٝ//

  سٝح اؾطشب ْابًٕٝٛ َع اؿ١ًُ فُٛع١ نبري٠ َٔ ايعًُا٤ يف كتًف اجملاالت ، ٚهلرا تسنت اؿ١ًُ اثازا بعٝدٙ املد٣ ز/

ٚال : منٛ ايسٚح ايك١َٝٛ أ: 
 ع/ َا ايعالق١ بني اؿ١ًُ ايفسْط١ٝ ٚمنٛ ايسٚح ايك١َٝٛ يًُؿسٜني  

عكِٗ يف اؿس١ٜ  بعد خسٚز اؿ١ًُ ايفسْط١ٝسٝح متطو املؿسٜٕٛ  املؿسٜني ١ًُ ايفسْط١ٝ ايسٚح ايك١َٝٛ يد٣اٜكعت اؿز/ 
 ٚاختٝاز سانُِٗ 

 

ايٓتا٥ر ايع١ًُٝ ( :االعُاٍ اييت قاّ بٗا عًُا٤ اؿ١ًُ ايفسْط١ٝ  : ثاْٝا ( 
 ع/ َا ايٓتا٥ر ايت٢ تستبت ع٢ً // اؿ١ًُ ايفسْط١ٝ ع٢ً َؿس َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ ؟

 غل قٓا٠ تسبط بني ايبشسٜٔ االمحس ٚاملتٛضط  دزاض١ @ز/
 إْػا٤ اجملُع ايع٢ًُ املؿسٟ @    
 تأيٝف نتاب ٚؾف َؿس @   
 ايتعسف ع٢ً ايتازٜذ املؿسٟ ايكدِٜ تستب عًٝ٘  سذس زغٝد مما انتػاف  @   

 ع/ َاايٓتا٥ر ايت٢ تستبت ع٢ً // انتػاف ايفسْطٝني سذس زغٝد ؟
 ايفسْطٝني سذس زغٝد ؟ ع/ َاذا حيدخ اذا / مل ٜهتػف

 

اؾػسايف س ـثايجا : تٛدٝ٘ اْعاز ايدٍٚ االٚزب١ٝ اىل ا١ُٖٝ َٛقع َؿ : 
 ٚاالضرتاتٝذٞ  خاؾ١ ال١ُٖٝ َٛقع َؿس اؾػسايف  ٚدٗت اؿ١ًُ اْعاز ايدٍٚ االٚزب١ٝ عا١َ ٚالًرتا

 ّ 8111َؿس عاّ ، ٚقد ؼكل هلا ذيو باستالهلا ع٢ً َؿسايطٝطس٠  بسٜطاْٝا ع٢ًسسف  ) َا ْتا٥ر ذيو (( 
 ؟تعترب اؿ١ًُ ايفسْط١ٝ فاؼ١ اإلضتعُاز األٚزب٢ ملؿس ع/ٚقح  ايعباز٠ االت١ٝ //

 

 ِٚاإلداز٠ زابعا : ْعِ اؿه : 
 )فطس ذيو (أْػأ ْابًٕٝٛ بْٛابست ايدٜٛإ ايعاّ ٚدٚاٜٚٔ االقايِٝ ٚدٜٛإ ايكاٖس٠   @

 فُٝا ٜعٛد ع االٖايٞ بايٓفع  َٔ سٝح االضتػاز٠ ٚتًكٞ االزا٤ ٚايعًُا٤ املؿسٜني ع ْعاّ فايظ ايػٛز٣ٜب االعٝإ تدزبٗدف 
 

خاَطا : االثاز االقتؿاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ :   
  ف٢ اجملاالت االت١ٝ ٚقعت بعض املػسٚعات يالؾالح 
: ايصزاع١ٝ ٚاالٖتُاّ مبػازٜع ايسٟ .  احملاؾٌٝ تٜٓٛع  ايصزاع١ 
 اْػا٤ َؿاْع يًٓطٝر ٚبعض ايؿٓاعات ايدقٝك١ ٚايدباغ١ ٚسسٚف ايطباع١ : ايؿٓاع١  
: ٚمشاٍ افسٜكٝافتح اضٛاقا ملؿس يف بالد ايبشس االمحس ٚدازفٛز يف ايطٛدإ ٚاؿبػ١  ايتذاز٠ 
: اْػا٤ احملادس ايؿش١ٝ يف ايكاٖس٠ ٚايعدٜد َٔ املدٕ االخس٣  ايؿش١ ايعا١َ 

 

 

 ال٤ َفّٗٛ  اؾ

زسٌٝ قٛات االستالٍ عٔ ٖٛ 
 ايبًد احملتٌ
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 ايتُٗٝد
 ؟ايفسْط١ٝ خسٚز اؿ١ًُ ع/ ٚقح ساي١ َؿس ايطٝاض١ٝ عكب

بني املُايٝو ٚايعجُاْٝني ٚالًرتا  سٝح زغب١ نٌ َِٓٗ ف٢ فرت٠ ٠ َٔ ايفٛق٢ ٚاالقطسابات ٚايؿساعات ٚادٗت َؿس  ز/ 
 َؿس ٚال١ٜ تابع١ يًدٚي١ ايعجُا١ْٝاالضتشٛاذ ع٢ً ايطًط١ ف٢ َؿس ٚف٢ ايٓٗا١ٜ اضتُست 

 ع/ أخرت/ عكب خسٚز ايفسْطٝني َٔ َؿس سدخ ؾساع ع٢ً ايطًط١ بني .....ق٣ٛ ) ثالخ ــ  أزبع ــ مخظ (
  

 تولية حمند على حكه مصر  :  

 ؟يهٔ ايػعب املؿسٟ قاّ بايعدٜد َٔ ايجٛزات قد ايٛال٠ ايعجُاْٝني ٚ املُايٝو بدات ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ تطتعٝد سهِ ايبالد @

 مب تفطس/  ايػعب املؿسٟ قاّ بايعدٜد َٔ ايجٛزات قد ايٛال٠ ايعجُاْٝني ٚ املُايٝو؟

 ّ ؟ 0314أٚ مب تفطس // ثٛز٠ ايػعب املؿسٟ ف٢ َازع 

 ٚاإلتاٚات ع٢ً األٖاىل ايكسا٥ب فسض  بطببز/

 ّ ؟ 0314ع/مب تفطس/ نطب قُد ع٢ً عطف ايػعب ٚثك١ شعُا٥٘ ف٢ ثٛز٠ 

خػ٢ قُد ع٢ً إٔ تؿٝب ايجٛز٠ دٓٛدٙ فكاّ باالْكُاّ اىل ايعًُا٤ ٚاملػاٜذ ٚاختًط باالٖاىل  ايطاخطني ٚتعٗد يًعًُـا٤   @

بإٔ ٜبرٍ قؿاز٣ دٗدٙ يسفع ايكسا٥ب عٔ ايٓاع ، ٚاقرتح تعٝني ) خٛزغٝد باغا ( ٚايٝا عًـ٢ َؿـس ، ٚبٗـرٙ ايطٝاضـ١ نطـب )      

 أ ايٓاع ٜٓعسٕٚ ايٝ٘ نسدٌ عادٍ ٜهسٙ ايعًِ قُد ع٢ً ( عطف ايػعب ٚثك١ ايصعُا٤ ٚبد

 ّ 0310َاٜٛ  01ف٢  ادتُع شعُا٤ ايػعب َٔ ايعًُا٤ ْٚكبا٤ ايطٛا٥ف بداز احمله١ُ ) بٝت ايكاق٢ (  @
بدال َٓ٘ ، ٚاخرٚا عًٝ٘ ايعٗٛد ٚاملٛاثٝـل  (قُد ع٢ً  ) ٚقسزٚا عصٍ خٛزغٝد باغا ) ايٛاىل ايعجُا٢ْ( ٚتعٝني

 إٔ ٜطري بايعدٍ ٚأال ٜربّ اَسا اال مبػٛزتِٗ 
 ّ ؟ 0310َاٜٛ  01ع/ مب تفطس / األ١ُٖٝ ايتازخي١ٝ ؿدخ

 ّ ؟ 0310ع/ مب تفطس / األ١ُٖٝ ايتازخي١ٝ الدتُاع ايعًُا٤ ٚايٓكا٤ بداز احمله١ُ عاّ 
    ايت٢ ٜعصٍ فٝٗا ايٛاىل ٜٚعني ٚاىل اخس بإزاد٠ ايػعب اؿدٜح ٖرٙ أٍٚ َس٠ ف٢ تازٜذ َؿسز/ ناْت 

 تكُٔ عصٍ خٛزغـٝد باغـا ٚتٛي١ٝ قُد ع٢ً ٚايٝا ع سهِ َؿس ّ 0310ٜٛي١ٝ  4ف٢  أؾـدز ايطًطإ ايعجُا٢ْ فسَاْا  @

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 : ثٛز٠ ايػعب املؿس٣ ٚتٛي١ٝ قُد ع٢ً ايدزع ايجايح

 ضًط١ً األٚا٥ٌ * ايدزاضات االدتُاع١ٝ * ابتدا٢٥ ـ إعداد٣ ـ ثا٣ْٛ 
 01099696883أ/ ع٢ً قُد عبداهلل  َعًِ أٍٚ دػسافٝا بأضٝٛط    

 تابع ؾفشتٓا ع ايفٝظ بٛى  ضًط١ً األٚا٥ٌ

www.faceboo.com/ali8272 

www.facebook.com/ali24444 
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 حمند على :  توطيد سيادة  

 ًَٚٛاد١ٗ ايعدٜد َٔ املػهالت ٝ٘ إٔ ٜط٦ُٔ الضتكساز اؿهِ ف٢ ٜدٙقبٌ إ ٜتفسغ قُد ع٢ً يبٓا٤ ايدٚي١ اؿدٜج١  نإ ع  
 

   ّ : 6581قاٚي١ ْكٌ قُد ع٢ً َٔ َؿس عاّ 
مل تسقذ بسٜطاْٝا بطٗٛي١ بعد تٛي١ٝ قُد ع٢ً إذ ناْت تطع٢ يتٛي١ٝ قُد بو االيفـ٢   ) املًُـٛن٢ (     @

يه٢ تط٦ُٔ ع٢ً َؿاؿٗا االقتؿاد١ٜ ف٢ املٓطك١ فشاٚيت إقٓاع ايطًطإ ايعجُا٢ْ بعصٍ قُد ع٢ً ٚاضـٓاد  
  ايٛال١ٜ اىل قُد بو االيف٢ أٚ ا٣ ٚاىل عجُا٢ْ أخس 

 ) ضايْٛٝو ( ف٢  َاْا بٓكٌ قُد ع٢ً ٚايٝا ع٢ً اضتذاب ايطًطإ يربٜطاْٝا ٚازضٌ اضطٛال حيٌُ فس @
 ّ (    1081َكدْٚٝا َع تطًِٝ ايطًط١ دٕٚ َعازق١ أٚ َكا١َٚ اىل ٚاىل عجُا٢ْ دا٤ َع االضطٍٛ ) ٜٛي١ٝ  

يهٔ ايصعا١َ ايػعب١ٝ املؿـس١ٜ ٚقفت ظاْب قُد ع٢ً  فسقذ ايطًطإ ايعجُإ ٚؽًـ٢ عـٔ فهـس٠ عـصٍ       @
 قُد ع٢ً َٔ ٚال١ٜ َؿس َع تجبٝت٘ عًٝٗا 

 ع/ أنٌُ / ناْت إلًرتا تطع٢ يعصٍ قُد ع٢ً ٚتعٝني .............. املًُٛن٢
 ع/ مب تفطس/ ضع٢ إلًرتا يعصٍ قُد ع٢ً ٚتعٝني األيف٢ ؟

 ع/ أٜد باألدي١ ايتازخي١ٝ ؾش١ ايعباز٠ ايتاي١ٝ // تعدد قاٚالت إلًرتا يعصٍ قُد ع٢ً َٔ سهِ َؿس؟
 

 و : 5081 محلة فريزر مارض عاو

: أضبابٗا  
 ع٢ً َؿس ؟ 5817مب تفطس/ مح١ً فسٜصز 

اْتٗصت بسٜطاْٝا فسؾ١ تدٖٛز عالقتٗا َع ايطًطإ ايعجُا٢ْ  ز/
ّ الستالٍ َؿس ٚخًع قُد 1081ٚازضًت مح١ً عطهس١ٜ ف٢ َازع 

 ع٢ً ٚتجبٝت تابعٗا قُد بو االيف٢ املًُٛن٢ 
: ْتا٥ذٗا 

 َا ايٓتا٥ر املرتتب١ ع٢ً مح١ً فسٜصز؟
 ز/ ٖصمي١ اؿ١ًُ يف زغٝد  ٚمحاد

 اإلفساز عٔ االضس٣َكابٌ دال٤ اؿ١ًُ  ــ

  دخٌ قُد ع٢ً اإلضهٓدز١ٜ َٓتؿسا ــ
 ع/ مب تفطس / فػٌ مح١ً فسٜصز ؟

 ز/ بطبب غد٠ َكا١َٚ املؿسٜني ف٢ زغٝد ٚمحاد
 

 الزعامة الظعبية :

 ع/ مب تفطس/ ؽًـ قُد ع٢ً َٔ ايصعا١َ ايػعب١ٝ ؟؟

 َهسُّج١ً ف٢ ايطٝد عُس املأدزى ق٠ٛ ايصعا١َ ايػعب١ٝ  ز/ ألٕ قُد ع٢ً 

 ٚدٚزٖا ف٢ تٛيٝت٘ اؿهِ ٚايكٝٛد ايت٢ فسقتٗا ع١ًٝ عٓد قبٍٛ ايٛال١ٜ  

 إ ٜٓفسد باؿهِ دٕٚ ٚؾا١ٜ أٚ زقاب١ غعب١ٝف٢  ٚيسغب١ قُد ع٢ً
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 ٚقح ايعٛاٌَ ايت٢ ضاعدت قُد ف٢ ايتدًـ َٔ ايصعا١َ ايػعب١ٝ ؟ع// 
 ي٘ عٓدٜدضٕٛ  اْكطاّ ايكٝادات ايػعب١ٝ فُٝا بٝٓٗا سٍٛ تكدٜس عُس َهسّ َٚهاْت٘ بني ايٓاع سٝح اخر َٓافطٛٙ ز//

  ( 0314ّ)  دَٝاط ٚ ْفٝ٘ إىل اْتٗص قُد ع٢ً ايفسؾ١ ٚاقدّ ع٢ً خًع عُس َهسّ َٔ ْكاب١ األغساف ٚ ( ع٢ًقُد  
 .... ...  ) أضٝٛط  ــ دَٝاط  ــ ايطٜٛظ ــ ايكًع١ (ع/ أخرت // قاّ قُد ع٢ً بٓف٢  ايطٝد  عُس َهسّ إىل 

 

 املناليك :

 ع/ مب تفطس/ عٌُ )قُد ع٢ً ( ع٢ً ايتدًـ َٔ املُايٝو ؟
  ًكًل ٚايفٛق٢ يَؿدز ز/ ألْ٘ نإ ٜسٟ أِْٗ  

  قُد ع٢ً يًتدًـ َٔ املُايٝو ؟ أضايٝب  ع// ٚقح
  ف٢ ايدٚي١ َجٌ َػٝد١ ايبًدسَاِْٗ َٔ تٛىل املٓاؾب ايسفٝع١ عقُد ع٢ً ز/ قاّ 

 ّ يًتدًـ َٔ َععُِٗ 1011بهٌ َهإ ٚ تدبري َرع١ ايكًع١  طازدَِٖٚ
 ّ 1011ع/ أنٌُ / ؽًـ قُد ع٢ً َٔ املُايٝو ف٢ ............  

 ع/ َا ايٓتا٥ر املرتتب١ ع٢ً َرع١ ايكًع١ ؟ 
 متهٔ قُد ع٢ً َٔ االْفساد متاَا عهِ ايبالد ، ٚايت٢ ازادٖا ببعد ْعسٙ ٚطُٛس٘ ف٢ َؿاف ايدٍٚ االٚزٚب١ٝ اؿدٜج١  ز/
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 ايتُٗٝد
 إال َٔ خالٍ بٓا٤ دٚي١ ق١ٜٛ تأخر بأضايٝب املد١ْٝ اؿدٜج١ ف٢ ايػسب يرا أدس٣ إؾالسات غا١ًَ س أدزى )قُد ع٢ً( إٔ ْٗك١ َؿ

 : مظاهر بياء الدولة احلديجة فى عصر حمند على          

 أٚال : ايبٓا٤ االقتؿاد٣ :  
 ؟االستهاز ع/ َا املكؿٛد بـ 

 إٔ تكّٛ اؿه١َٛ ممج١ً ف٢ قُد ع٢ً بتشدٜد ْٛع ايػالت ايت٢ تصزع ْٚٛع املؿٓٛعات ايت٢ تٓتر ٚؼدٜد أمثإ غسا٥ٗا ز/ 
 .  ٚأمثإ بٝعٗا ف٢ ايطٛم 

 ؟  ع٢ً أضاع االستهازاالقتؿاد املؿس٣ ف٢ ايصزاع١ ٚايؿٓاع١ ٚايتذاز٠  ع/ مب تفطس/ ْعِ قُد ع٢ً 
 ٜكُٔ قُد ع٢ً ايدخٍٛ ف٢ ضٛم ايتذاز٠ ايدٚي١ٝ َٓافطا يػريٙ َٔ ايدٍٚ  ز/ ست٢

 

 جماالت البياء االقتصادى :

 مب تفطس/ تطٛز ايصزاع١ ف٢ َؿس يف عٗد قُد ع٢ً ؟   :  ايصزاع١   
 ع األزض ع٢ً ايفالسني ٚش قُد ع٢ً ْعاّ االيتصاّ ٚ أيػ٢ @
 اتبع ضٝاض١ شزاع١ٝ تٗدف اىل تٛفري أنرب قدز َٔ ايدخٌ َٔ اإلْتاز ايصزاع٢ بٛضا٥ٌ َتعدد٠ أُٖٗا :  @
 ددٜد٠شزاع١ٝ  ٚغالت أضايٝب دخاٍـ إ1
 اـربا٤ ايصزاعٝني َٔ اـاززيًصزاع١ ٚ اضتكداّ إْػا٤ َدزض١  ـ 2
  ـ ؼطني طسم ايس٣ ٚاْػا٤ ايعدٜد َٔ ايكٓاطس ع٢ً ايٌٓٝ أُٖٗا ايكٓاطس اـري١ٜ  3
 تصٜٚد ايفالسني بهٌ َاًٜصّ ايصزاع١ ـ 4

 ع/ قع عال١َ ؾح أٚ خطأ // اضتُس ْعاّ االيتصاّ ف٢ عٗد سهِ قُد ع٢ً  )   (
 ايعاىل ــ ضد أضٛإ ـ ايكٓاطس اـري١ٜ(ع/ أخرت / َٔ أِٖ َػسٚعات ايسٟ ايت٢ أقُٗا قُد ع٢ً ناْت .....) ايطد 

 

     ايؿٓاع١ :  

 مب تفطس / اشدٖاز ايؿٓاع١ ف٢ َؿس يف عٗد قُد ع٢ً ؟ ع/
 ع/ ٚقح أضايٝب قُد ع٢ً يتطٜٛس ايؿٓاع١ ف٢ َؿس؟

 ز/ قاّ قُد بتطٜٛس ايؿٓاع١ باآلت٢
 َجٌ ) ايػصٍ ٚايٓطٝر ٚ ايٛزم ٚايطهس (ـ إقا١َ املؿاْع اؿه١َٝٛ  
 ٚتسمج١ ايهتب األدٓب١ٝ ف٢ كتًف ايؿٓاعات ٚ إزضاٍ ايبعجات يًدازز  ـ اإلضتعا١ْ باـربات األدٓب١ٝ  

 ـ مجع ايؿب١ٝ يًعٌُ ف٢ َؿاْع ايدٚي١ بأدٛز زَص١ٜ فأؾبشت مبجاب١ َدازع ؾٓاع١ٝ 
 ـ إزضاٍ بعجات يًدازز يدزاض١ فٕٓٛ ايؿٓاع١ املدتًف١ ٚتسمج١ ايهتب اـاؾ١ بٗا 

 ز اإلستهاز ف٢ ايؿٓاع١ :طبل قُد ع٢ً ع/ ٚقح نٝف 
 نُا إتبع ضٝاض٘ تٗدف إىل تٛدٝ٘ اإلْتاز ايؿٓاع٢ ٚتٛشٜع٘ عٔ طسٜل :  ز/

 غسا٤ املٓتذات ايؿٓاع١ٝ  ــ    ـ إَداد ايؿٓاع باملٛاد اـاّ ايالش١َ يًؿٓاع١ 

 : قُد ع٢ً ٚ بٓا٤ َؿس اؿدٜج١ايدزع ايسابع 
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  ايتذاز٠ :  
  ايتذاز٠ ايداخ١ًٝ ٚاـازد١ٝ ف٢ عٗد قُد ع٢ً :ْػطت ع/ مب تفطس / 

 ز/ ْتٝذ١ يًٓٗٛض بايصزاع١ ٚايؿٓاع١ ٚاالضتكساز ايداخ٢ً

 ٚقح نٝف طبل قُد ع٢ً االدتهاز ع٢ً ايتذاز٠؟   :َعاٖس اإلستهاز ف٢ ايتذاز٠ 
 ـ تطٜٛل مجٝع اؿاؾالت ايصزاع١ٝ بعد غسا٥ٗا ٚمجعٗا ف٢ كاشٕ ايدٚي١ عٔ طسٜل 

 ـ استهاز ػاز٠ ايٛازدات ؿطاب اؿه١َٛ املؿس١ٜ    ــازز ايبٝع ف٢ اــ  ـ ايبٝع يًتذاز االداْب ف٢ َؿس  
 (    / قاّ األداْب بتٛزٜد املٓتذات ايت٢ ؼتادٗا َؿس  ف٢ عٗد قُد ع٢ً )  َع ذنس ايطبب ع/ قع عال١َ ؾح  أٚ خطأ

 ز/ خطأ  ألٕ قُد ع٢ً استهس ػاز٠ ايٛازدات
 

 ايٓكٌ ٚاملٛاؾالت :
 ايٓكٌ ٚاملٛاؾالت ْٗك١ نبري٠ ف٢ عٗد قُد ع٢ً؟ع/ أٜد ؾش١ ايعباز٠ اآلت١ٝ / غٗد 

املٛا٧ْ سفس ايرتع  ٚ االٖتُاّ ب املتٛضط ٚ ايطسم ايرب١ٜ ٚبٓا٤ أضطٍٛ ف٢ ايبشسٜٔ االمحس ٚ ٚتأَني  اٖتِ قُد ع٢ً بتُٗٝد @
 ٚتطٗري ايبشس االمحس َٔ ايكسؾ١ٓاملؿس١ٜ 

  

 :االجتناعي بياء ثاىيا : ال 

 ع٢ً // ضٝاض١ قُد ع٢ً االقتؿاد١ٜ ع٢ً ايك٣ٛ االدتُاع١ٝ؟ع/ َا ايٓتا٥ر ايت٢ تستبت 
 ف٢ عٗد قُد ع٢ً ؟  االدتُاعٞ يتطبٝل ضٝاض١ االستهاز   ع/ ٚقح األثس 

 :  ايت٢ متجًت ف٢ ٚ   َؿسٓا٤ ايك٣ٛ االدتُاع١ٝ ف٢ أثست ضٝاض١ قُد ع٢ً االقتؿاد١ٜ ف٢ تػهٌٝ ٚب ز/ 

 اشدٖستطبكات ظٗست ٚ  طبكات اختفت ٚ تدٖٛزت
 اْتٗا٤ ْفٛذ املُايٝو ن١٦ٝٗ سان١ُ  @
 عًُا٤ األشٖس ٚايكٝادات ايػعب١ٍٝ ْفٛذ ؤتكا @
  الستهاز اؿه١َٛ ايتذاز٠ ايداخ١ًٝ  طبك١ ايتذاز  تدٖٛز  @

 ٚاـازد١ٝ 
 

 أضس٠ قُد ع٢ً ٚبعض ايعٓاؾس ايرتن١ٝ  ظٗٛز @
 ظٗٛز طبك١ األعٝإ  @

َع اضتُساز طٛا٥ف  طبك١ عُاٍ ايؿٓاع١ظٗست   @
 اؿسف نٛضطا٤ يًشه١َٛ

 ظٗس ايبدٚ نك٠ٛ ادتُاع١ٝ َطتكس٠   @
 

 (     / اضتُس ْفٛذ عًُا٤ األشٖس ف٢ عٗد قُد ع٢ً  )   -  8  (        تدٖٛزت طبك١ ايتذاز ف٢ عٗد قُد ع٢ً  )  -0  /ع/قع ؾح أٚ خطأ 
 

 : تعليه والجقافة: ال لجاثا 

 ؟  ع٢ً بايتعًِٝاٖتِ قُد  ع/ مب تفطس/ 
 األضطٍٛ   فٓٝني َٚتدؿؿني ف٢ كتًف ايفسٚع يطد ساد١ اؾٝؼ ٚٚ َٛظفني يطد ساد١ املؿاحل اؿه١َٝٛ    ز/ ؿادت٘ إىل

  : ٚايجكاف١ دٗٛد قُد ع٢ً ف٢ ايتعًِٝع/ ٚقح 
 ايطب , ايصزاع١ , املٗٓدضدا١ْ(اْػا٤ املدازع اؿدٜج١ ) @
   َبازى ايًرإ اضُٗا ف٢ اضتُساز  زفاع١ زافع ايطٗطا٣ٚ ٚع٢ً باغاأبسش أعكا٥ٗا ازضاٍ ايبعجات ايع١ًُٝ إىل أٚزبا )    @

 (ايٓٗك١ ايتع١ًُٝٝ بعد عٛدتِٗ َٔ أٚزبا 
 االضتعا١ْ ببعض األضاتر٠ األداْب يًتدزٜظ ف٢ املدازع ايعًٝا ٚاملطا١ُٖ ف٢ ايرتمج١   @
 اؾداز ؾشٝف١ ايٛقا٥ع املؿس١ٜ  ايهتب األدب١ٝ   ٚايف١ٝٓ ٚ ٚاْػا٤ املطبع١ األَري١ٜ ببٛالم يطبع ايهتب ايالش١َ يًُدازع   @

 ع/ أنٌُ / َٔ زٚاد ايٓٗك١ ايتع١ًُٝٝ ف٢ عٗد قُد ....... ٚ ...............
 ع/ مب تفطس / إْػا٤ قُد ع٢ً املطبع١ األَري١ٜ ف٢ بٛالم؟
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 القوة العشكرية :رابعا : بياء  

 أدزى قُد ع٢ً إٔ بٓا٤ ايك٠ٛ ايعطهس١ٜ ٖٞ ايدعا١َ األضاض١ٝ يتشكٝل أٖداف٘ ٚبٓا٤ ايدٚي١ اؿدٜج١ سٝح ناْت ناف١  @
 املػسٚعات ايعُسا١ْٝ ٚايتع١ًُٝٝ بٗدف ضد ساد١ اؾٝؼ  
  

 إعداد ايكباط : 
 (أضٛإ  َد١ٜٓ.... ) ايكاٖس٠ ـ اإلضهٓدز١ٜ ـ  أْػأ قُد ع٢ً َدزض١ عطهس١ٜ يف ع/ أخرت/

  ايهٛيٌْٛٝ ضٝف قباطا َٚعًُني ذ٣ٚ خرب٠ إداز١ٜ َٔ أٚزبـا  نإ أغٗسِٖ  قُد ع٢ً اضتكدّ ع/ أنٌُ/ 
 )) ايهٛيٌْٛٝ ضٝف((   ع/ َٔ قاّ باألعُاٍ اآلت١ٝ / أسد قباط دٝؼ ْابًٕٝٛ ٚعٗد إيٝ٘ قُد ع٢ً إعداد اؾٝؼ 

 

إعداد اؾٓٛد :  
 أخرت / بدأ قُد بتذٓٝد .... ) املؿسٜني ـ األتساى ـ ايطٛداْٝني(

 ػٓٝد ايطٛداْٝني ثِ اػ٘ بعد ذيو إىل ػٓٝد املؿسٜني بدأ
 نفا٤تِٗ باالْتعاّ يف ايتدزٜب ٚإطاع١ األٚاَس ايعطهس١ٜ ٚف٢ َٝادٜٔ ايكتاٍ اـازد١ٝ  ٚقد اثبت املؿسٜني  -

 

 ٍٛاألضط: 
 بهاف١ أْٛاع األضًش١  ٖاشٚد ٚ اٖتِ قُد ع٢ً بتأضٝظ تسضا١ْ يف بٛالم ثِ يف اإلضهٓدز١ٜ يؿٓاع١ ايطفٔ - 
   نُا مت إعداد أَانٔ يتدزٜب ٚتعًِٝ ايبشاز٠ ٚاؾٓٛد -

 

 : َؿاْع األضًش١ ٚايرخري٠ 
 نبف اٖتِ قُد ع٢ً بايتؿٓٝع اؿسبٞ ؟ ع/

 يف اإلضهٓدز١ٜ ٚزغٝد ٚدَٝاطتسضا١ْ ف٢ ايكًع١ يتؿٓٝع األضًش١  ــ أْػأ  ايكالع يًدفاع عٔ ايبالد   أْػأ -
  

 خامشا : البياء الشياسي للدولة احلديجة يف مصر :

 ايطٝاض١ ايداخ١ًٝ
 ع/ مب تفطس/قٝاّ قُد ع٢ً  إعاد٠ تٓعِٝ اإلداز٠ ف٢ َؿس؟

 ز/ ست٢ ٜتُهٔ َٔ ايطٝطس٠ ايها١ًَ ع٢ً غ٦ٕٛ ايبالد 
 ع/ ٚقح ايتكطِٝ اإلداز٣ اير٣ ٚقع٘ قُد ع٢ً ملؿس؟

ايٓعـاّ اإلدازٟ اؿهَٛـ١ املسنصٜـ١ يف ايكـاٖس٠ َٚٓٗـا       ٚ أْػـا٤ عًـ٢ زأع   تكطِٝ َؿس إىل ضبع َدٜسٜات   @
 تؿدز مجٝع األٚاَس ايٛادب١ ايتٓفٝر 

 ( فًظ املػٛز٠   - ايدٜٛإ ايعايٞ) إْػا٤ عد٠ فايظ ٚدٚاٜٚٔ َٚٓٗا :   @
 ٚ سدد اختؿاؾاتٗادٚاٜٚٔ    ضبع١تٓعِٝ اإلداز٠ إىل  ّ  إلعاد٠ 0312 ؾداز ال٥ش١ ددٜد٠إ  @

 ع// أخرت// قطِ قُد ع٢ً َؿس إىل ..... َدٜسٜات  ) خاَط١ ــ ضت١ ــ ضبع١ ــ عػس٠ (
 اإلداز٣ ......... اير٣ أقاَ٘ قُد ع٢ً ) ايدٜٛإ ايعاىل ــ فًظ املػٛز٠ ـ اؿه١َٛ املسنص١ٜ(ع// نإ ع٢ً زأع ايٓعاّ 

 ّ 0312ع/ مب تفطس // إؾداز قُد ع٢ً ال٥ش١ ددٜد٠ عاّ 
 إلعاد٠ تٓعِٝ اإلداز٠ إىل ضبع١ دٚاٜٚٔ   ٚ سدد اختؿاؾاتٗا/ ز
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 ١ازدٝايطٝاض١ اـ

 ضع٢ قُد ع٢ً إىل االْفؿاٍ عٔ ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ ٚاالضتكالٍ مبؿس   @
 َسس١ً االختالف ٚاملٛاد١ٗــ َست ايعالق١ بٝٓ٘ ٚبني ايطًطإ ايعجُاْٞ مبسسًتني :  َسس١ً االتفام    @

 

 حروب حمند على :

 ايعسب١ٝ ٚايْٝٛإ () ف٢ اؾصٜس٠ ايطًطإ ايعجُاْٞ  طًبسسٚب بٓا٤ ع٢ً َسس١ً اتفام // متجًت ف٢ 
 قُد ع٢ً ) ف٢ ايطٛدإ ٚايػاّ (   بٓا٤ ع٢ً زغب١سسٚب متجًت ف٢  َسس١ً اـالف //

 ايْٝٛإ(  ايطٛدإ ـ ع/ أخرت / َٔ اؿسٚب ايت٢ خاقٗا قُد بٓا٤ ع٢ً طًب ايطًطإ ايعجُا٢ْ سسب...... ) ايػاّ ـ 
 

 ( و 8187ـ  8188 يف طبة اجلزيرة العربية )بــى حرو أوال :
 

 تعسف باؿسٚب ايٖٛاب١ٝ  @
 ايعسب١ٝ يف اؾصٜس٠ايدع٠ٛ ايٖٛاب١ٝ  ٚذيو يتٗدٜدِٖ ْفٛذ ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ  أضبابٗا : ٖدفت إىل ايككا٤ ع  @

 ْتا٥ذٗا : اْتٗت بايطٝطس٠ ع٢ً غب٘ اؾصٜس٠ ايعسب١ٝ  @
 ع/ أنٌُ / عسفت سسٚب قُد ع٢ً يف اؾصٜس٠ ايعسب١ٝ بـ ...........

  سسٚب قُد ع٢ً ف٢ اؾصٜس٠ ايعسب١ٝ؟ ز/ يًككا٤ ع ايدع٠ٛ ايٖٛاب١ٝ ايت٢ ٖددت ْفٛذ ايطًطإ ايعجُا٢ْ يف اؾصٜس٠ ايعسب١ٝ ع/ فطس/
 

 ( و 8111ـ  8118) ضه الشودان  ثاىيا:

 ألضباب ضٝاض١ٝ ٚاقتؿاد١ٜ ٚعطهس١ٜ    قِ ايطٛدإ نإأضبابٗا :   @
 انتػاف َٓابع ايٌٓٝ   ـ إْػا٤ ايعاؾ١ُ اـسطّٛ  ـ  دٓٛب ايطٛدإاَتداد ايٓفٛذ املؿسٟ إىل : ْتا٥ذٗا   @

 ؟ع/ َا ايٓتا٥ر ايت٢ تستبت ع٢ً قِ قُد ع٢ً يًطٛدإ 

   اَتداد ايٓفٛذ املؿسٟ إىل دٓٛب ايطٛدإ ـ إْػا٤ ايعاؾ١ُ اـسطّٛ  ـ  انتػاف َٓابع ايٌٓٝ : ز/   أد٣ إىل
 

 : و ( 8111ـ  8118)  حروب اليوىان ثالجا:
 

 املٛز٠ ٚايرٜٔ طايبٛا باالضتكالٍ عٔ ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ  ايْٝٛإ يف  ٖدفت إىل ايككا٤ ع٢ً ثٛازأضبابٗا :   @
 ّ(   0382ؼطِٝ األضطٍٛ املؿسٟ يف َٛقع١ ْفازٜٔ )  ــ اْتٗت بٗصمي١ اؾٝؼ املؿس٣ .  ـ  ْتا٥ذٗا :   @

 ايدٍٚ األٚزٚبٝـ١ َع قُد ع٢ً تفاٚض ْتٝذ١عًٛ َها١ْ َؿـس دٚيٝا ـ   قِ دصٜس٠ نسٜت يٛال١ٜ َؿس ـ
 إلْٗا٤ اؿسب مما ضاعد ع٢ً منٛ  فهس٠ االْفؿاٍ عٔ ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ ٚؼكٝل اضتكالٍ َؿس

 ع/ مب تفطس/ سسٚب قُد ع٢ً يف ايْٝٛإ ؟
 ز/ يًككا٤ ع٢ً ثٛاز ايْٝٛإ يف املٛاز٠ ايرٜٔ طايبٛا باالضتكالٍ عٔ ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ

 ايٓتا٥ر ايت٢ تستبت ع٢ً/ سسٚب قُد ع٢ً يف ايْٝٛإ ؟ع/ َا 
  ّ(  ـ قِ دصٜس٠ نسٜت يٛال١ٜ َؿس   0382:  ـ اْتٗت بٗصمي١ اؾٝؼ املؿس٣ .   ــ ؼطِٝ األضطٍٛ املؿسٟ يف َٛقع١ ْفازٜٔ ) ز/ 

 إلْٗا٤ اؿسب  ـ عًٛ َها١ْ َؿـس دٚيٝا ْتٝذ١ تفاٚض ايدٍٚ األٚزٚبٝـ١ َع قُد ع٢ً
 ؟تفاٚض ايدٍٚ األٚزٚب١ٝ َع قُد ع٢ً  إلْٗا٤ سسب ايْٝٛإ ٓتا٥ر ايت٢ تستبت ع٢ً/ ع/ َا اي

 ـ  بدا١ٜ اـالف بني ايطًطإ ٚقُد ع٢ًأد٣ إىل عًٛ َها١ْ َؿس دٚيٝا ـ منٛ فهس٠ االْفؿاٍ عٔ ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ عٓد قُدع٢ً ز/



  

 18 ص  سلسلة األوائل * الدراسات االجتماعية* للصف الثالث اإلعدادي *  أ/ علً حممد عبداهلل
 

 

 و ( 8187ـ  8188) حروب الظاو  رابعا:

 : أضبابٗا  @
تٛتس ايعالقـات بـني قُـد عًـ٢ ايطـًطإ ايعجُـاْٞ       ـ 

بطبب تفاٚض ) قُد ع٢ً ( َع ايك٣ٛ األٚزب١ٝ يتأَني 
  اْطشاب اؾٝؼ املؿسٟ َٔ املٛز٠ 

 ع االْفؿاٍ ٚاالضتكالٍ مبؿس  (٢قُد عً)تؿُِٝ ـ   
 ْتا٥ذٗا :  @
 ٚؾًت ايكٛات املؿس١ٜ إىل ايػاّ ٚأعاىل ايفسات ـ 
 اَتد ايٓفٛذ املؿسٟ يف بالد ايػاّ  ـ 

 ع/ ٚقح أضباب ْٚتا٥ر سسٚب ايػاّ 
 

 تدخل الدول األوروبية :

َٔ خطس ايدٍٚ األٚزب١ٝ َا ميجً٘ ) قُد ع٢ً (  أدزنت  @

 ٓتٝذ١ اْتؿازات٘ ٚ اشدٜاد ْفٛذٙع٢ً ايتٛاشٕ ايدٚيٝ

يرا دخًت ايدٍٚ األٚزب١ٝ يف َفاٚقات َـع ايطـًطإ    @

 (قُد عًـ٢  )غسٚط ع٢ً ايعجُاْٞ يفسض َا تساٙ َٔ 

 ٚاييت اقطس قُد ع٢ً إىل قبٍٛ غسٚطٗا ّ (  0341مبعاٖد٠ يٓدٕ ايدٚي١ٝ )املفاٚقات اْتٗت  @
 

 ع/ ٚقح غسٚط َعاٖد٠ يٓدٕ ؟
 

  ٕ7841غسٚط َعاٖد٠ يٓد: ّ 
 إعاد٠ بالد ايػاّ ٚغب٘ اؾصٜس٠ ايعسب١ٝ إىل ايطًطإ ايعجُا٢ْ ــ 
 تجبٝت قُد ع٢ً يف سهِ َؿس ٚإعالٕ خكٛع٘ يًطًطإ ايعجُاْٞــ 

 

  ْٜٛٝٛ ٕ8188فسَا  : ّ 

ايرنٛز ضٓا  (قُد ع٢ً )ّ أؾدز ايطًطإ ايعجُا٢ْ فسَاْا ٜكك٢ عل ٚزاث١ َؿس ألنرب أبٓا1041٤ف٢ ْٜٛٝٛ 
 ثِ اؾدز ايطًطإ ايعجُاْٞ فسَاْا أخس بٛالٜت٘ ع٢ً ايطٛدإ يف ْفظ ايعاّ

 ؟ ّ 8818 / َعاٖد٠ع/ َا ايٓتا٥ر ايت٢ تستبت  
 ايعجُاْٞ ز/ إعاد٠ بالد ايػاّ ٚاؾصٜس٠ ايعسب١ٝ يًطًطإ ايعجُا٢ْ ــ تكًـ سدٚد َؿس ــ خكٛع قُد ع٢ً يًطًطإ

 ــ تجبٝت قُد ع٢ً ف٢ سهِ َؿس 
 ؟ ّ 8188ْٜٛٝٛ ع/ َا ايٓتا٥ر ايت٢ تستبت ع٢ً فسَإ 

 ز/ أؾبح سهِ َؿس ٚزا٢٥ ألنرب أبٓا٤ قُد ع٢ً ايرنٛز  ٚؾدٚز فسَإ آخس بٛالٜت٘ ع٢ً ايطٛدإ
 

 ٚادب ايتٓفٝرَٔ قبٌ ضًطإ ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ أَس ضًطا٢ْ  : فرمانمفهوم   
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 : ايعبازات اآلت١ٝ بهًُات َٓاضب١ أنٌُ  ايطؤاٍ األٍٚ : 
 

 ....ٚ............ضًِٝ االٍٚ َع بدا١ٜ ايكسٕ ايطادع عػس ف٢ فتٛسات٘ مٛ ............... ٚاؾطدّ بدٚيت٢ ..... ٘ــ اػ7
  7574ّف٢ َٛقع١ ........ عاّ ــ اضتطاع ايطًطإ ايعجُا٢ْ .........ٖصمي١ ايؿفٜٛني 2
 ...........َد١ٜٓ ايدٚي١ ايؿف١ٜٛعاؾ١ُ ــ نإ 3
  ........ــ   تدٖٛزت دٚي١ املُايٝو بعد انتػاف طسٜل .......4
 .... ن١٦ٝٗ سان١ُ ٚسٌ قًٗا ..............أدت ضٝاض١ قُد ع٢ً إىل اْتٗا٤ ْفٛذــ 5
  ّ 7827ّ ................... عاؼطِ االضطٍٛ املؿس٣ ف٢ َٛقع١ ــ 6
 ....قسٕٚ..... يًشهِ ايعجُا٢ْ َؿسخكعت  ــ7

  7576ف٢ َٛقع١ ........ عاّ  .....ٖصمي١ ايطًطإ املًُٛن٢ ..... ...ــ  اضتطاع ايطًطإ ايعجُا٢ْ .8 
 ّ 7577قاد ايطًطإ ...................... املُايٝو ف٢ َٛقع١ ايسٜدا١ْٝ عاّ  ــ  9

  ........عاّ ... ١ٜ عجُا١ْٝ َٓرأؾبشت َؿس ٚالــ 71
   ّــ  بدأ ايتٓافظ االضتعُاز٣ بني إلًرتا ٚفسْطا ع٢ً املطتعُسات ف٢ ايكسٕ ....... 77
 ــ  ْعِ قُد ع٢ً االقتؿاد املؿس٣ ع٢ً أضاع ..............72
 َعسن١ ..........ف٢ ايفسْط٢  ــ أغسم األضطٍٛ ايربٜطا٢ْ بكٝاد٠ ........... األضط73ٍٛ
 ــ عاد ْابًٕٝٛ ضسا إىل فسْطا ٚتسى قٝاد٠ اؿ١ًُ ف٢ َؿس يٓا٥ب٘ .............74
 ّ 7811...عاّ ........نًٝرب َعاٖد٠ ......عكد ــ 75
 ........... ٚايعجٛز ع٢ً ...ـ َٔ أعُاٍ عًُا٤ اؿ١ًُ ايفسْط١ٝ  ف٢ َؿس تأيٝف نتاب ..76
 .....ٚ.............ٚ..............ْط١ٝ خسٚز اؿ١ًُ ايفستؿازع ع٢ً سهِ َؿس بعد   ــ77

 

 ــــــــــــــــــــــ    اإلدـــــــــــــابـ١   ــــــــــــــــــــ 
 

 ـ تربٜص 3ــ  ضًِٝ األٍٚ    ــ دايدٜسإ                             2      ايػسم ـ املُايٝو ٚايؿفٜٛنيــ  5     
 ــ ْفازٜٔ  6      أضس٠ قُد ع٢ً ٚعٓاؾس تسن١ٝــ املُايٝو  ــ  5             ــ زأع ايسدا٤ ايؿاحل           4      

 ــ طَٛإ با٣ 9ــ ضًِٝ األٍٚ ــ ايػٛز٣ ــ َسز دابل              8ــ أزبع١                                                   7     
 ــ  االستهاز     52ــ   ايطادع عػس                                                55                                                 5557ــ  51

ــ  ٚؾف َؿس   ــ سذس  56ــ  ايعسٜؼ                   55         ــ نًٝرب                                                         54أب٢ قري ايبشس١ٜ                          ًْطٕٛ ــ ــ  53 
 ــ   ايعجُاْٝني ــ املُايٝو ــ االلًٝص   57زغٝد          

  
 :أَاّ ايعباز٠ اـطأ َع ايتؿٜٛب(  X)  عال١َ ٚأَاّ ايعباز٠ ايؿشٝش١  (  √ : قع عال١َ )ايطؤاٍ ايجا٢ْ

 

  ٍٚاْت٢ٗ ايؿداّ بني ايدٚيتني ايؿف١ٜٛ ٚايعجُا١ْٝ بٗصمي١ ايطًطإ ضًِٝ اال       (X   ) ٍٚاْتؿس ضًِٝ األ             

   ُٖصَت دٝٛؽ طَٛإ با٣ ف٢ َٛقع١ َسز دابل                                                                (X   )ف٢ َٛقع١ ايسٜدا١ْٝ 

  عًُا٤ االشٖس ٚايكٝادات ايػعب١ٝ ف٢ عٗد قُد ع٢ًشاد ْفٛذ                                           (X     )ٍتكا٤ 

 ٚ يػاّ دص٤ َٔ ايؿساع االضتعُاز٣ بني الًرتا ٚفسْطا اتعد اؿ١ًُ ايفسْط١ٝ ع٢ً َؿس  (√ ) 

 عًِ دٓٛد اؿ١ًُ ايفسْط١ٝ ف٢ َٝٓا٤ طٛيٕٛ باػا٠ أضطٛهلِ إىل َؿس    (X    )  مل ٜعًُٛا يكُإ ايطس١ٜ 

  ِٜٚاد٘ أٖاىل االضهٓدز١ٜ اؿ١ًُ ايفسْط١ٝ بصعا١َ ايطٝد قُد نس           (√ ) 

  بعد َٛقع١ إَباب١ ٖسب َساد بو إىل ايػسق١ٝ                                                   (X    ) ٖسب َساد بو إىل ايؿعٝد 

  اضتددّ املُايٝو املدافع ٚاملعدات اؿدٜج١ ف٢ َٛاد١ٗ ايكٛات ايفسْط١ٝ  (X    ) اضتددّ املُايٝو أضًش١ تكًٝد١ٜ قدمي١ 

 ع٢ً اَاٍ فسْطا ف٢ ايطٝطس٠ ع٢ً ضٛاسٌ ايبشس املتٛضط  قكت َٛقع١ أب٢ قري ايبشس١ٜ  (√ ) 

  اضتطاعت ايكٛات ايفسْط١ٝ إخكاع أٖاىل ايؿعٝد  (X    ) أخفكٛا  التباع أٖاىل ايؿعٝد سسب املٓاٚغات ٚيطٍٛ ايٛاد٣ دٓٛبا 

 ٖدفت سسٚب ايْٝٛإ ايككا٤ ع٢ً اؿسن١ ايٖٛاب١ٝ                             (X    ) ٕيًككا٤ ع٢ً ثٛاز املٛز٠  ف٢ ايْٝٛا 

 مت اختٝاز قُد ع٢ً ٚايٝا ع٢ً َؿس بعد عصٍ خٛزغٝد باغا          (√ ) 

  دخٌ قُد ع٢ً سسٚب ايػاّ بٓا٤ ع٢ً طًب ايطًطإ ايعجُا٢ْ  (X   )دخًٗا بٓا٤ ع٢ً زغبت٘ ف٢ ايتٛضع 

  ّ7819ْف٢ قُد ع٢ً ايصعِٝ قُد نسِٜ إىل دَٝاط عا ّ            (X   )ّْف٢ عُس َهس 

 

  َسادع١ ايٛسد٠ ايجايج١ ــــــــــــ 
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 ايطؤاٍ ايجايح : َاذا حيدخ اذا :
 ـ مل تتشٍٛ ػاز٠ ايػسم إىل زأع ايسدا٤ ايؿاحل  7   

 ز/ مل تتدٖٛز دٚي١ املُايٝو اقتؿادٜا ٚظًت ق١ٜٛ ٚاضتطاعت َكا١َٚ ايعجُاْٝني
 ٗصَت ايكٛات ايعجُا١ْٝ ف٢ َٛقع١ َسز دابل اْــ  2   

 ز/ ظًت بالد ايػاّ ؼت سهِ املُايٝو ٚ مل ٜطتطع ايعجُاْٝني دخٍٛ َؿس
 ّ 7577ــ اْتؿس طَٛإ با٣ ف٢ َعسن١ ايسٜدا١ْٝ عاّ 3   

 َؿس ٚال١ٜ عجُا١ْٝ ٚظًت ؼت سهِ املُايٝو ٚظًت َؿس دٚي١ نربٟ َصدٖس٠ز/ مل تتشٍٛ 
 ــ  لشت سسن١ ع٢ً بو ايهبري 4  

 ز/ نإ اضتكٌ مبؿس عٔ ايدٚي١  ايعجُا١ْٝ ٚعادت َؿس ؼت ضٝطس٠ املُايٝو ٚعادت َؿس دٚي١ َصدٖس٠
 ــ  مل ٜٓشاش قُد بو ابٛ ايدٖب يًطًطإ ايعجُا٢ْ قد ضٝدٙ ع٢ً بو ايهبري 5   

 ز/ نإ أد٣ ذيو إىل لاح سسن١ ع٢ً بو ايهبري االضتكالي١ٝ مبؿس عٔ ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ

 َا ايٓتا٥ر املرتتب١ عٔ :  ايطؤاٍ ايسابع : 
 انتػاف ايربتػايٝني طسٜل زأع ايسدا٤ ايؿاحل -7

 ايتذاز٠ بني ايػسم ٚايػسب إيٝ٘ ـ تدٖٛز دٚي١ املُايٝو اقتؿادٝاز/ ؼٍٛ طسم 
 7577َّٛقع١ ايسٜدا١ْٝ ض١ٓ  -2

 ز/اْتؿس ايعجُاْٝني ــ ٖصمي١ املُايٝو  ــ أؾبشت َؿس ٚال١ٜ عجُا١ْٝ

 7576َّسز دابل َٛقع١  -3
 ز/اْتؿس ايعجُاْٝني ــ ٖصمي١ املُايٝو  ــ أؾبشت بالد ايػاّ  ٚال١ٜ عجُا١ْٝ 

 االيتصاّ ف٢ عٗد ايعجُاْٝني ف٢ َؿس   ٚدٛد ْعاّ -4

 ز/ َعاْا٠ ايفالح املؿسٟ َٔ ايكسا٥ب ــ تدٖٛز ايصزاع١ ف٢ َؿس ــ ق١ً اإلْتاز ايصزاع٢

 ؟امٝاش قُد ابٛايدٖب يًطًطإ ايعجُا٢ْ  -5

 ز/ أد٣ إىل فػٌ سسن١ ع٢ً بو ايهبري ــ عٛد٠ َؿس ٚال١ٜ عجُا١ْٝ ــ تٛىل أبٛ ايدٖب َػٝد١ ايبًد

 اؿ١ًُ ايفسْط١ٝ مبذُٛع١ َٔ ايعًُا٤تصٜٚد   -6

   ز/ دزاض١ َؿس ف٢ كتًف ايٓٛاس٢ ــ ايكٝاّ بأعُاٍ ع١ًُٝ ٖا١َ َجٌ تأيٝف نتاب ٚؾف َؿس ٚانتػاف سذس زغٝد

 ٖصمي١ املُايٝو ف٢ َٛقع١ أَباب١ ع٢ً ٜد ايفسْطٝني  -7
 ايػاّز/ دخٍٛ ايفسْطٝني ايكاٖس٠ ــ فساز َساد بو يًؿعٝد ــ ٖسٚب ابساِٖٝ بو اىل 

 7798َّٛقع١ أب٢ قري ايبشس١ٜ عاّ  -8
 ز/ ؼهِ األضطٍٛ ايفسْط٢ ـ قٝاع آَاٍ فسْطا ف٢ بطط ضٝطستٗا ع ايبشس املتٛضط ـ قطع االَدادات بني اؿ١ًُ ٚفسْطا

 ايطؤاٍ اـاَظ : إىل َٔ تٓطب األعُاٍ اآلت١ٝ 
 ُد نسِٜ (سانِ االضهٓدز١ٜ اير٣ تؿد٣ يًش١ًُ ايفسْط١ٝ عٓد ٚؾٛهلا املد١ٜٓ   ) ق -5

 ّ    ) ْابًٕٝٛ ( 5799قاد مح١ً فسْط١ٝ ع٢ً ايػاّ  -2
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